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Goede geestvrienden van Jakob Lorber en aanverwante dienaren zoals 
Emanuel Swedenborg, Gottfried Mayerhofer en verdere schrijvers van onze 
Heer Jezus. De nieuwe leer der Waarheid is bij Jakob Lorber op een niet 
mediamieke medegedeeld. Deze goddelijke leer bestaat al meer dan 150 jaar in 
boekvorm en werd bijna 2000 jaar geleden aan de leerlingen en het volk van 
Jezus in het toenmalige Palestina geleerd. Deze Nieuwe Openbaring – verteld 
aan de leerlingen van Jezus - in de periode van 25-28 n. Chr. werd weer in 1840 
geopenbaard aan de Oostenrijkse schrijfknecht- of schrijfprofeet Jakob Lorber. 
Hij kreeg zijn informatie niet via ingevingen, maar het werd hem bij vol 
bewustzijn door de HEER Jezus Zelf gedicteerd.                      
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Contacten en reacties 
Vriendelijke en nuttige reacties ontvingen wij naar aanleiding op het vervolg 

van het Jakob-Lorber-Bulletin nr. 22. Reacties worden wederom naar de 

binnenkomende volgorde gepubliceerd: 

 

 
                    Gerard 
 

De toe te sturen kopij [het liefst tussen de 15e en de 17e van een maand], wordt in het 

volgende bulletin verwerkt. Binnenkomende kopij, buiten de genoemde data – wordt dan 

verschoven en wellicht in een navolgende publicatie opgenomen.  

 

-Wij wensen je een zegenrijk leesgenot toe- 
 

================================================================== 

 

Belangrijk: 
 
De stem van Bethanië – THE VOICE OF BETHANY – A Voz de Betânia: 

 

English: September 2017, nr. 45 - A Voz de Betânia 
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_4ac09a2e070845ee80bef37ef55438a1.pdf 
 

Português: Setembro de 2017, nr. 45 - A Voz de Betânia 
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_af5cb571e94b436eaa0f839415003ed5.pdf 
 
 
http://jesus2030.de/cms/ 
    
================================================================ 
 

N.N. uit Duitsland 
 
Beste Gerard, 
 
Graag zou ik jouw Duitse teksten willen corrigeren. Ik was Duitse lerares aan het 
gymnasium. Vanzelfsprekend vraag ik hiervoor geen geld.  
 
Neem maar contact op met mij. 
 
Vriendelijke groeten,  
  
N.N. 

* * * 
 

http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_4ac09a2e070845ee80bef37ef55438a1.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_af5cb571e94b436eaa0f839415003ed5.pdf
http://jesus2030.de/cms/


Antwoord 
 

Goede N.N, 
 
Met genoegen heb ik je bericht ontvangen. Hiermee heb je mij erg blij gemaakt. Ik 
maakte mij eerst erg veel zorgen, of er wel überhaupt iemand zich zou melden. Ik 
heb God gevraagd of Hij mij iemand wilde sturen, om mij bij de Duitse vertaling 
behulpzaam te zijn. En dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend. God zij alle dank en 
moge op jouw [ons] werk veel zegen rusten N.N! G.  
 

===================== 
 

Manuela uit Portugal 
 
Beste Gerard, 
 
Groeten van onze kerk naar jou en alle broeders en zusters in de Heer. Met vreugde 
sturen wij ons Engelse bulletin van augustus naar jullie toe. Wij willen je danken voor 
de vriendelijke woorden en broederlijke gebaar van de verwijzing in je bulletins naar 
‘de stem van Bethany’ in het Portugees, Engels en Spaans Wij gaan hetzelfde in 
onze site doen, met vermelding van jullie mooie homepage plus nog twee anderen: 
één uit Italië en een ander uit Brazilië, om op deze wijze te komen tot een 
gemeenschappelijke verspreiding en deelname van het Woord en Zijn leer met alle 
linkcommunicaties van de Jakob –Lorbervrienden over de gehele wereld. Zo God het 
wil, verschijnt de komende maand dit op onze homepage: www.refugiobetania.org 
 
Moge God ons hierin leiden en beschermen en voor allen die Hem liefhebben in de 
Geest en waarheid. Ik weet zeker dat onze heilige Vader, de Heer van de 
onmogelijke dingen, een manier zal vinden voor ons allemaal, om met dit prachtige 
werk om te gaan, zoals Hij dat met ons doet. 
 
God zegen jullie allen zeer, goede broeders en zusters. Jullie blijven in onze harten 
en gebeden. 
 
Jullie zuster in de Heer, 
Manuela  

* * * 
Antwoord 
 
Goede Manuela, 
 
Dank voor de lofwaardige woorden. We zijn heel blij, dat er een wederzijdse 
internationale interactie kan plaatsvinden. We hebben in ieder geval het voorbeeld 
gegeven en wellicht gaan ook andere Lorber-vrienden-gemeenschappen, waar ook 
ter wereld, deze navolging doen.  

 
Ik lees jullie bulletin ook; het is prachtig kort samengevat met ca. 13 bladzijden. Het 
lukt me nog steeds niet om de plusminus 16 bladzijden van ons bulletin aan te 

http://www.refugiobetania.org/


houden, die ik eertijds beloofd heb aan onze lezers. Dat zou de leesbaarheid en de 
opname zeker nog meer verhogen.  
 
Hoe het ook moge zijn, ik wens jullie heel veel sterkte in de ‘goede werken’ met het 
verspreiden van de Jakob-Lorber-Leer en de daaraan gekoppelde wereldcommuni- 
catie met Gods zegen. 
 
Allen gegroet in onze Heer en Vader, 
 
Gerard 

 
===================== 

 
 
 
Hildegard V. uit Duitsland 
 

Beste Gerard 
 
Een vriendin maakte mij attent op de volgende tekst: 
 
Wij dragen het goddelijk zaad, dus de goddelijke vonk in onze harten mee. In het 
boek van Karl Ledergerber, " Mit den Augen des Herzens" [‚met de ogen van het 
hart‘] (1995 ,Biergheim) is o.a. te lezen (en weliswaar vrij geformuleerd]: 
 
‚in ons hart is een vijfde kamer. Ze wordt in de jaren 1920 door dr. Hanish bekend 
gemaakt. Deze vijfde kamer in het hart, die wij allemaal bezitten, is een luchtledige 
cel, welke een volkomen vacuüm voorstelt [een luchtledige ruimte].  
  
De lucht, die wij kennen, bestaat slechts als een omhulsel om al onze planeten. In 
het universum overheerst een vacuüm, dus een luchtledige ruimte. En zo ook in deze 
cel van ons hart.  
 
Dr. Hanish vervaardigde met een microscopische camera een foto van deze cel en 
vergrootte dit miljoenvoudig. Hij ontdekte, dat er in de hartkamer een rechtopstaande 
‚volwassen, geslachtsloze menselijke gestalte in een volkomen jeugdige verschijning 
stond. Deze hartkamer noemde hij als het ware het sleutelgat naar de geestelijke 
wereld….  
 
Met vrienden groeten, 
Hildegard 

* * * 
Antwoord 
 
Dag beste Hildegard 
 
Een bijzonder artikel heb je ons doen toekomen. Hoe mooi is dit gegeven. Ja, dat 
doet me denken aan de mens als microkosmoswezen. Wat we in het klein zijn, dat 
zijn we ook in het groot als macrokosmoswezen. De mens is dus te zien als een 



vijfdelig wezen, dat rechtop staat, met beide handen gespreid. [Denk bijvoorbeeld 
aan Leonardo Davinci, die de mens ook zo aanduidde] –  
 
Rudolf Steiner sprak ook reeds over de zogenaamde ‘vijfde kamer’ van ons hart, als 
nieuw orgaan waarmee wij de levenskracht onder controle kunnen houden. Het 
betreft hier een etherisch orgaan, waarmee wij de ‘etherische Christus’ gewaar 
kunnen worden. Bijen bezitten namelijk reeds een vijfde hartkamer. De bij heeft 
zijn wortels in de zon. De werkbij is een zonnewezen dat weliswaar op de Aarde 
leeft, maar het zonneproces in zich draagt. Vandaar dat de bij geheel en al op de 
rotatie van de zon is gericht, wat ca. 25 dagen duurt. De werkbij leeft als 
boodschapper door de zonnekrachten die op verborgen wijze in de matrix van de 
Aarde stromen. In het Hebreeuws staat de ‘bij’ voor het WOORD [en de daad= het 
werk] en dat Woord is de Heer Zelf. G 
 

===================== 

Albin P. uit Slovenië 
 
Een prachtig mooi schilderij op de kerk, in het dorp Lovrencna Pohorju. Groeten uit 
Slovenië. Albin Podgrajsek uit Slovenië 
 

 
 
 
Beste Albin, 
 
Dit prachtige beeld op het kerkgebouw in Lovrencna Pohorju, doet me denken aan 
de reus Jonatha in Ostracine, die het Kindje Jezus op zijn arm droeg, toen hij van zijn 



huis, dat niet zo ver verwijderd lag van de woning van Jozef en Maria in het gelegen 
deel van de Noord-Egyptische stad Ostracine, en naar de woning van het Kindje 
Jezus liep, en dat circa 20 minuten duurde. 
Ik vind het heel bijzonder en opmerkelijk, dat een land als Slovenië, dit beeld op haar 
kerk draagt… Dank voor deze foto! G. 
 

===================== 
 

Wilhelm E. uit Duitsland 
 
Hallo Gerard, 
 
Dank je wel voor het augustus-bulletin. Daarin schrijft Klaus Opitz, dat er in de 
Nieuwe Openbaringen geen analysen van de niet-christelijke godsdiensten bestaan. 
In de link naar de Aarde vinden we met 25 bladzijden een beschrijving bij Jakob 
Lorber van de niet-christelijke religies, die alleen God-als-Jezus-Christus kan geven, 
want Hij hoeft met Zijn almacht, zoals wel bekend, zeker niet de heidenen te vrezen.  
 
Voor de Duitstalige is de linkaanhang naar de Aarde gemakkelijk te vinden onder: 
http://e-wi.info/pdf/Buch_5.pdf  
  
Groeten aan God,  
 
Wilhelm 

* * * 
Antwoord 
 
Beste Wilhelm, 
 
Fijn, dat je dit uitgezocht hebt. Wellicht zal Klaus hiertoe nog stellingname nemen. De 
link, die je aangegeven hebt, spreekt dus voor zich. Je eindigt bij elk e-mail contact 
met ‚groeten aan God‘, dat me op de een of andere manier lichtelijk verwondert. Ik 
weet niet of deze uitdrukking in Duitsland zo gebruikelijk is [hoewel ik al weer bijna 17 
jaar in Duitsland heb gewoond], zou ik deze begroeting zelf wat ‚anders‘ uitdrukken. 
G. 
 
================================================================ 
 

De deugdelijkheden en wij 
                                                                               door Gerrid Setzer 

Het Dresdner Raadhuis sieren de muren van het gemeentehuis met 16 reusachtige 
figuren, die uit vele zandstenen zijn samengesteld, en die de verschillende deugden 
moeten voorstellen. Een zandsteenfiguur betekent ‚de goedheden’.  

Er bestaat een zeer bekende foto, dat volgens de luchtaanvallen op de stad Dresden 
in februari 1945 werd genomen. Het laat de figuren zien van ‚de deugdelijkheden‘, 

http://e-wi.info/pdf/Buch_5.pdf


die ‚neerkijken‘ op de volledig verwoeste stad Dresden. Ironisch genoeg! De mensen 
willen de deugdelijkheden huldigen en toch richten zij zich nog op de verschrikkelijke 
gebeurtenissen, die de ‚goedheden‘ volledig weerspreken.  

Met de deugd ‘goedheid‘ is het bij ons mensen blijkbaar niet al te ver meer. ‚De 
meesten mensen roepen ieder voor zich zijn ‚deugdelijkheden‘ aan; maar een 
betrouwbare man, wie zal hem nog kunnen vinden? (Spreuken 20:6) 

Maar God zij dank mogen wij een goede God kennen, die deze deugdelijkheden ook 
bewezen heeft: Toen echter de goedheden en de mensenliefde van onze Heiland.  

God verscheen, redde Hij ons, echter niet door onze werken, die wij in 
rechtvaardigheid gedaan hadden maar alleen volgens Zijn barmhartigheid‘. (Tit 
3,4.5). [Bijbelplaatsen: Spreuken 20,6; Titus 3,4.5] 



 

13 februari 1945 – Een blik vanuit het Raadhuis op de stad Dresden 

 ================================================================ 



            Apocalypse? 
 

In de paasnacht van het jaar 1200 zag Joachim Di Fiore met zijn profetisch oog het 
ten ondergaan van het christendom, hoe de kerk van die periode was, en die als het 
ware bij de dageraad werd opgerold. 
 
Wat daarna kwam, had de abt van Fiore de wetenschap op zijn hand. Berustend op 
een ernstige Bijbelstudie, maar vooral verlicht door de mystieke kennis van de 
‘laatste dingen’ der eschatologie, beschreef Joachim Di Fiore het volgende:  
 
Hij voorspelde in zijn tijd, acht honderd jaar geleden, de verdwijning van het 
christendom. Hij had een bijzondere gave en hij had ook een geheel eigen theorie  
over het ‘einde der tijden’.   
 
Hij schreef een commentaar op de Apocalyps, waarbij hij de geschiedenis in drie 
grote tijdperken verdeelde.  
 

1. Het tijdperk van het Oude Testament stond in het teken van de Vader; 
2. Het tijdperk van het Nieuwe Testament stond in het teken van de Zoon; 
3. Het derde en komende tijdperk staat in het teken van de Heilige Geest.  

 
Op deze wijze werd het idee van de drie-eenheid met de gedachte aan een Derde 
Rijk verbonden, dat tegelijk ook een duizendjarig Rijk zou zijn.  
 
Joachim van Fiore meende, dat de wereld op de drempel stond van een nieuw 
Utopia, een ’spiritueel tijdperk’ van bezinning en ascese, waarin het kloosterleven 
wellicht een hoge vlucht zou nemen.  
 
De gedachte aan een duizendjarig Rijk, dat na de periode van het christendom 
ophanden zou zijn, heeft binnen de geschiedenis van het christendom een lange 
traditie gehad.  
 
In het Bijbelboek Openbaring (20:1-6 ) is al de eerste vermelding te vinden, ‘Zij 
waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de Messias. 
De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren.‘ 
 
In 1966 kreeg iemand daarover een visioen in de benedictijner 
abdij Slangenburg van Doetinchem. Liggend op het smalle bed van zijn 
kloostercel, zag hij duizenden jaren aan zijn geestesoog voorbijtrekken. Vier 
duizend, twee duizend, één duizend, zo was het voorbeschikt in de Bijbel. De 
wereld stond op de drempel van een Duizendjarig Rijk na twee duizend jaren 
christendom. Er vond een opeenstapeling plaats van de mythische vier millennia 
sinds de Hof van Eden. Het paradijs zou op Aarde terugkeren, het beloofde land zou 
zeer nabij zijn.  



 
 

‘En toch zal dat derde Rijk, dat eraan komt - niet zonder de tekenen van beide 
voorafgaande tekenen zijn, d.w.z.: een vervolmaking van datgene wat tevoren 
slechts voorlopig was gegeven en daarom te beschouwen is als een vergeestelijking!  
 

================================================================ 
 
 

Wat heb Ik aan al jullie offers? 
 

Wat heb Ik aan al jullie offers? Zegt de Heer. Ik ben verzadigd van de brandoffers 
van jullie rammen en van het vet van jullie mestkalveren. 
 
Ik heb geen behagen in het bloed van stieren, lammeren en bokken. Wanneer jullie 
je handen uitstrekt, dan sluit Ik Mijn ogen voor jullie. 
 

Zelfs als jullie je gebeden vermenigvuldigt, luister ik niet naar jullie: jullie handen 
zitten vol bloed… 
 
Leren jullie liever het goede te doen, betracht rechtvaardigheid, helpt het verdrukte, 
verschaft recht aan het wezen, en verdedigt de weduwen.’ [Jesaja 1:11,15,17] 
 
================================================================ 
 



               
  U  F O ‘ S 
   Inbeelding of Realiteit? 

Emanuel Swedenborg, een wetenschapper van de 18e eeuw had regelmatig 
helderziende vermogens en kwam terecht in diverse sferen – ook op diverse 
planeten [zie boekwerk ‘Aardbollen’] – hij sprak met vele geesten [door ons 
buitenaardse wezens genoemd] – Swedenborg sprak over deze ontmoetingen op 
een nogal droge encyclopedische stijl zoals een vrije wetenschapper. Hij bezocht 
o.a. de planeet Mercurius. In onze taal heeft dit te maken met het element 
‘kwikzilver’, dat bliksemsnel is. Nu blijkt het thema UFO-activiteiten actueel te zijn. 
Men vermoedt, dat buitenaardse wezens – zoals de UFO’S – de Maan en de planeet 
Mars bezocht hebben.  
 
Van Lorber weten we, dat deze planeten geen ademende sfeer hebben, en dat 
‘astronomen’ zuurstof moeten meenemen, wil men daar voor gedurende korte tijd 
overleven. 
 
Interessant is hierbij ook, dat Swedenborg de Mercuriusbewoners beschrijft als 
wezens, die hun informatie verzamelen uit andermans geheugen. (Hemelse Arcana, 
n. 6811) - De bijzondere groep ‘de Mercurianers‘ hadden een grote kennis van 
andere Zonnesystemen. De geesten van het kwik communiceren met een enorme 
snelheid, dat ons verstand zeer ver te boven gaat. (Hemelse Arcana, n. 6812) 
 
Zij hebben een zekere gewoonte van het verkennen [de verkenners!] om er achter te 
komen, hoe andere mensenwezens op een andere Heelal mogelijk leven en 
borduren daarop voort en breiden zo hun kennis verder uit. Zij zijn de verzamelaars 
over van wat zij weten.  
 
Swedenborg zegt daarover: ‘wat men vaak in de geestelijke wereld doet, komt 
overeen met wat men in zijn aardse leven deed!’ Eigenlijk pochen de 
Mercuriusbewoners over hun kennis en zijn zij ver en over het algemeen meer 



hooghartiger, dan andere beschavingen van andere Zonnestelsels. (Hemelse 
Arcana, n. 6813)  
 
Toch lijkt hen al deze kennis wat te beperken, meer nog dan bij de Aardebewoners, 
die een materiële insteek hebben. De Mercuriussbewoners zien de Aardebewoners 
als te materialistisch ‘primitieve’ gebonden wezens. De wezens van Mercurius 
houden ervan om te reizen in het Heelal naar vele Zonnestelsels en de 
mogelijkheden hiertoe zijn hun niet onthouden. Dit alles om zoveel mogelijk kennis te 
verzamelen. Zij blijven niet lang op één plek, maar dwalen door het Heelal om overal 
kennis te kunnen verwerven in de sfeer van vele Zonnewerelden of Sterrenhemelen. 
(Hemelse Arcana, n. 6925-26) 
 
Met deze kennis vormen de Mercuriusbewoners als het ware een GLOBE. Want zij 
zijn in staat hun gedachten te projecteren op iets – en het is er – en hun snelheid van 
gedachten, is sneller, dan de snelheid van het licht. Dit kan wellicht geijkt worden aan 
de ontegenzeggelijke snelheid van een UFO, die zomaar in de lucht kan blijven 
hangen zonder ook maar neer te storten en zomaar uit het oog verloren te zijn.  
 
Natuurlijk zijn er meer planeten, die in het zonnestelsel bewoond worden door het 
menselijk ras. Mercuriusbewoners zijn er van op de hoogte, dat er in het Heelal vele 
Aarden door menselijke wezens bewoond worden. (Hemelse Arcana, n. 6927). 
   
Tegenwoordig is het niet mogelijk te ontkennen, dat UFO’S wel degelijk bestaan. Het 
is geen fantasiegedachte. Er is zelfs bewijs geleverd door de NASA over de 
existentie van Ufo’s. Deze niet geïdentificeerde objecten aan de hemel bestaan.  
 
De Bijbel en Jakob Lorber beschrijven echter nergens over hogere geëvolueerde 
beschavingen die bevolkt worden door een soort humanoïden systeem en die door 
middel van interstellaire reizen ons komen vereren met hun bezoekjes.  
 
Psalm 115: 16: “De hemel is de hemel van de HEERE, maar de Aarde heeft Hij aan 
de mensenkinderen gegeven.” De Aarde is het middelpunt van het heelal op het 
gebied van intelligent leven. In Efeziërs 6:12 worden we er ernstig voor 
gewaarschuwd.  
 
Wij moeten de wapenrusting Gods opnemen ‘want wij hebben de strijd niet tegen 
vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten 
van het kwaad in de hemelse gewesten‘.  
  



    
De enorme aandacht en interesse voor het occulte en het paranormale in het 
algemeen en ufo’s in het bijzonder, is een kenmerk van de eindtijd. Het maakt 
deel uit van de grote misleiding en de voorbereiding voor de antichrist zoals 
die beschreven staat in de Bijbel. De vele films over deze thematiek zijn er al, 
en misschien daarvan een klein, maar wel belangrijk onderdeel.  
 
DE PROFEET EZECHIEL 
En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met 
flikkerend vuur en omgeven door een glans; daarbinnen, midden in het vuur, was wat 
er uitzag als blinkend metaal. En in het midden daarvan was wat geleek op vier 
wezens; en dit was hun voorkomen: zij hadden de gedaante van een mens, 
(Hfdst.1:4,5) 
 
Efeze 2:1-3 spreekt over “de machten der luchten”, maar wat hij daarmee bedoelt, 
zeker zijn dat  geen Ufo’s en Aliëns! 
                          
De luchtvoertuigen maakten immers ook geluid, wat omschreven wordt als het geluid 
van vele wateren, of als het geraas van raderen, of als een sterke wind.  
 
In Exodus 21:6, 22:8-9, 22:28 is er eveneens sprake van ‘goden’ in meervoud, zie 
ook Johannes 14:2. Jesaja 31:4-5 spreekt van “vliegende vogels”. Deze uitspraak 
geldt hier volgens de geestelijke wetten in analoge afstemmingen.  
 

Zacharias 5:5-11 en 6:1-8 spreken niet over Ufo-verschijnselen en zulke 
interpretaties zijn werelds gedacht.   
 
Toen Ezechiël bij Chebar naast Nippur stond, kwam er een grote wolk en veel wind. 
Uit de wolk verschenen gloeiende creaturen, die op mensen geleken, met handen en 
benen en met vier gezichten en voer vleugels. Er kwam groot geluid uit hun vleugels. 
[notabene: dit heeft echter niets met Ufo’s te maken!] 
 
Psalm 18 wordt hiermee foutief in verband gebracht: vers 10 (18-11) En Hij voer op 
een cherub, en vloog; ja, Hij vloog zeer snel op de vleugelen van de wind.  
Lorber spreekt over de ‘vijand uit de luchten’ en de ‘lichten’. Ook daar wordt iets 
geheel anders mee bedoeld dan de gebruikelijke mening. Want dit  is zeker niet met 
ufos in verbinding te brengen.  
 



Ufo-specialisten steunen hun mening op de volgende doorgeving van de Bijbel en 
geloven, dat buitenaardse mensen in de warboel van de huidige mensheid 
binnenkort zullen ingrijpen.  

Jakob Lorber: "Nu komt de tijd, waar Ik de bewoners van de grotere planeten 
het zicht op de Aarde zal openen en hen duidelijk zal maken het standpunt van 
diegenen, die Mij zijn gaan zoeken en op deze Aarde gekomen zijn. Dan zal wel een 
ieder enorm bewogen worden, en deze gebeurtenis zal zich uitstrekken van Venus 
tot zelfs Urka. En dan zal het zo gebeuren, dat de ‚krachten van de hemelen 
bewogen zullen worden‘ en er zal dan een machtige stem van alle kanten aan de 
bewoners der Aarde gehoord worden..." (jl.wchr.069) – Kurt Eggenstein - Anderen 
interpreteren deze berichtgeving dusdanig, dat de bewoners van andere 
hemellichamen de Aardemensen een geestelijke hulp ten deel zal vallen.  
 
Dat andere wereldlichamen door mensen bewoond zijn, daarover bestaat volgens de 
meervoudige verklaringen van de Nieuwe Openbaringen geen twijfel. Het Woord van 
het Evangelie hierover: "Ik heb zelfs nog veel schapen, die niet uit deze schaapstal 
zijn, heeft Jezus in werkelijkheid volgens de uitleg van de Nieuwe Openbaring nog 
veel preciezer uitgesproken; blijkbaar is later een verminking ingeslopen. De 
volledige tekst luidt: ‚Ik heb nog vele kudden, die niet in de schaapstal van de Aarde 
wonen, maar die daar leven volgens hun aard op talloze vele andere Aarde- en 
wereldlichamen. En die moeten allemaal in de schaapstal van het eeuwige leven 
geleid worden." (jl.gso1.061,09) 

                
 
Als de tegenstrever zich als een ‚lichtengel‘ kan voordoen, dan is hij ook in staat zich in 

willekeurige verschijningsvormen te manifesteren. Met inbegrip van tal van ufo-objecten. In 

de N. Openbaringen en de Bijbel staan geen woord beschreven over ufo’s. Eveneens ook niet 

over de materiële verbindingen van de sterbewoners met andere sterren of planeten. Er 

gebeurt tussen hemel en aarde sommige dingen, die niet van God zijn, maar van de 

tegenstrever zijn, die zijn positie heeft ingenomen. Maar alles wat niet van God komt, moet 

niet zomaar worden onderschat of gerelativeerd worden.  

 

http://www.j-lorber.de/jl/gso1/gso1-061.htm#jl.gso1.061,09


De vliegende objecten verschijnen in veelvuldige en flikkerende lichten, en zweven 

bewegingsloos, soms met meerdere ufo-formaties tegelijk, als oplichtende schijven in diverse 

kleuren als cirkelachtige objecten met een gebogen achtervorm. 

 

Ufo-objecten zijn in staat om zich naar believen te vormen, maar ze zijn ook in staat zich te 

dematerialiseren. Het gaat hier niet echt om materiële fenomenen, maar verschijnselen uit de 

lagere geestenwereld. Het betreft hier de wereld der geesten en dat is voor onze begrippen de 

wereld van de ether. Ether is de ‚pre-existerende antimaterie‘. Het is echter nog lang geen 

puur geestelijk iets, maar het heeft meer de gelijkende substantie van de ziel.  

 

Hooggevoelige mensen kunnen vaak halfetherische wezens zien, zoals kobolden, kabouters of 

andere etherische gestaltes. Ook Ufo-verschijnselen behoren daartoe, ofschoon uit een niet 

aardedimensie. De verschijnselen over Fátima in Portugal van 1915-1917 waren blijkbaar 

demonische tekenen. In de grot van Kis zag Faustus merkwaardige beschilderde portretten 

aan de grotwanden en hij vroeg Jezus, wie zulke beschilderingen had gemaakt. Daarop 

antwoordde Jezus de opperrechter Faustus, dat dit ook deels de werken waren van Zijn 

tegenstrever. [GJE2-4 en 6]. 

 

In 1869 beschreef Catharina Adelma Vay reeds in het boek ‚Geest, Kracht en Stof‘ dat de 

demonen geprobeerd hebben via elektrische lichtfenomenen om niet-gevallen geesten daarop 

opmerkzaam te maken en om hun nieuwsgierigheid te wekken.  

 

Het boek van Hans Malik ‚der Baumeister seiner Welt‘, beschrijft: ‚De demonen 

ontwikkelden in de atmosferen tot aan de grenzen van hun Rijken de onderwerelden, 

elektrische lichtverschijnselen en een spel met kleurenvariaties. 

 

Midden in de elektrische lichteffecten bevinden zich de demonen als bewegende oorzaak 

achter deze verschijnselen.  

 

In het Bijbelboek Judas in de 6e tekst staat beschreven, dat ook engelen, die hun hemelse staat 

niet in acht nemen, daarop hun plaats moeten verlaten. De Heer heeft hen onthouden tot de 

dag van het grote gericht, om te worden verbannen naar de eeuwige duisternis. Eveneens 

Petrus 2 en 4 beschrijven: ‘de engelen, die gezondigd hebben!’ Dit proces is tot vandaag nog 

niet afgesloten en zal volgens Jakob Lorber ook nog eeuwigheden duren. 

 

Het feit om dit tenslotte in aanmerking te nemen, bestaat als een verhoogd risico. Want het 

universum zit vol met gifspuwende geesten. Efeze 6:12.  Die trouwe knechten zijn van Mijn 

tegenstrever, om de mensen te bederven.  

Demonen zijn niet bewoners van andere sterrenwerelden. Het geestelijk oog kan een 
geestelijke energievonk beslist ook in een vorm geconstrueerd worden. 
 

En kracht van de wil geheel naar willekeurige vormen aannemen: ‚Bisschop Martin 191-200. 

Over de lichtwezens schrijft Lorber: ‚wie in zulke lichten en vuur wil existeren, die moet 

tevoren zelf al dat gelijke licht en vuur in zich hebben’.  

 

De zonnemensen worden volgens Max Seltmann als lichtwezens aangesproken. 

[Heimgefunden, blz. 137, 143] – zie verder ook Exodus 20:5, 34:7, Lev. 14:18 en Deut. 5:9.In 

het GJE10-195:7-11 wordt gesproken over de zogenaamde buitenaardse. De beelden die wij 

van Ufo’s krijgen te zien zijn weliswaar waar, maar deze beelden zijn niet realistisch en 

hebben in alle werkelijkheid de schijn van de echtheid.  



 
Op de Maan zijn voetafdrukken gevonden van 13,5 cm. Volgens de wetenschap komt 
dat overeen met een kind van 6 jaar en 95 cm. lengte. In GJE7-58:20-24 betekent dat 
voor de Maanbewoners, dat het kan gaan om een klein, grijs mensachtig wezen, die 
vanwege zijn geringe grootte meer in de zin van een kobold kan worden geduid, dan van 
een menswezen.  
 

Zie ook Aarde en Maan, hfdst. 2. Hier gaat het over halfmateriële wezens, die men volstrekt 

met een ‘kindervoet’ kan aantreffen. De Maanbewoners van de Aarde afgekeerde zijde  zijn 

geen fysieke mensen, maar half materieel [Aarde en Maan-1] De Maanbewoners ademen een 

gasvormige etherstof in [Aarde en Maan-2]   

 

De mensen op de Aarde worden door deze raadselachtige Ufofenomenen van de wijs 

gebracht. [Zie 2 Thess.2:9-12, 1 Tim.4:1-2] en 2 Tim.4:3]  

 

Wie zich subtiel met de werken van Jakob Lorber bezighoudt, die kan gemakkelijk inzien, dat 

talrijke hemellichamen er veelvoudig zijn omhuld met verschillende gesteldheden, elk met 

haar eigen omhulling of sfeer. Bijgevolg ontstaan juist dan enorme trapsgewijs grote 

veelvouden der bewoners van andere sferen met hun verschillende situaties.  

 
De wetenschappelijke mening, die vroeger met zo’n verklaring op geen enkele wijze 
overeenkwam, is echter sinds enkele jaren wel fundamenteel veranderd.  Volgens de 
verklaring van de wetenschappelijke leider van de NASA,  Dr. Ernst Stahlinger,  
existeren in het wereldruim talloze wereldlichamen met goede intelligenties. In dat 
opzicht, zo verklaart de astronoom Stahlinger, hebben de laatste tijd - vergeleken 
met vroegere voorstellingen, er zich veel fundamentele veranderingen voorgedaan. 
[bron: 266] 
  
In zover sommige berichtgevingen van de Nieuwe Openbaringen met de 
wetenschappelijke kennis niet overeenkomen, zoals het voorgaande geval laat zien, 
is er geen reden, om aan het waarheidsgehalte van de Nieuwe Openbaring te 
twijfelen. De wetenschappelijke kennis neemt weliswaar toe maar heeft vaak een 
fundamenteel meningsverschil. 
 
[bronnen: http:www.j-lorber.de/ke/6/n-apokal.htm#Ist met hulp van buitenaardsen,.. – Internetrecherches – 

aangegeven bronnen van Jakob Lorber en Swedenborg. Verdere bronnen, zie onder http://www.j-lorber.de] van 

G. Gutemann.  
 

================================================================ 
  

WAT JIJ VOOR DE ARMEN DOET, DAT DOE JE  OOK VOOR MIJ!  
                                                  (Greifenburg, op11.02.1845) - Aan Andr. H. W. 

 

[Via Jakob Lorber ontvangen in 1840 door Jezus]: Mijn goede Andr. H. W., wat jij doet 
voor de armen en wat je met Mijn knechten doet, dat doe je ook rechtstreeks aan Mij 
Zelf; want in de armen ben Ik Zelf arm in de wereld, en in Mijn knechten woon Ik voor 
jullie allemaal als in de volheid van de kracht van het Woord uit Mijn eeuwige liefde 
en wijsheid, die weliswaar in de wereld ook de armoede bindt, - en wanneer en 
vanwaar ze komt, des te meer rijker is ze in de geest van de eeuwige liefde uit Mij!  
 
Is deze liefde ook gevangen in de kerkers van de wereld, waar de harde harten zijn, 

http://www.j-lorber.de/ke/lit-vz6.htm#266
http://www.j-lorber.de/


dan dient zij echter toch nog iedereen tot verlossing van de eeuwige dood. En is 
deze liefde ook arm voor de wereld, dan geeft ze toch nog echter iedereen alles. 
Wordt ze ook veracht en bespot, dan deelt ze toch nog de grote eer voor eeuwig uit. 
Wordt ze door velen zelfs ook gedood, dan geeft ze toch nog iedereen het leven. 
Wordt ze aan stukken gescheurd en gemarteld, dan geeft ze toch nog helemaal 
volkomen, wat ze geeft! -  Voor krommen geeft ze dat, wat rechtop blijft, voor het 
ongelijke het gelijke, voor het oneffen het effen, voor het bittere het zoete, voor azijn 
de beste wijn, voor de nacht de dag – en zo overal het goede voor het slechte en het 
edele voor het onedele! 
 
Als de liefde echter al voor het slechte het goede geeft, wat kan jij dan eerst 
verwachten, een gever van het goede, door Mijn liefde?! Daarom doe Mijn knecht, 
die deze liefde van Mij in zich heeft, wat hij wenst, en zo moet ook jouw loon erg 
groot zijn in deze liefde van Mij in de knecht voor eeuwig, amen! – Dat spreekt de 
eeuwige liefde, amen, amen, amen.  
 

In het kleed van de armoede komt de Heer 
graag vaak tot Zijn kinderen  
 

Doe goed aan iedereen! Niemand zij jullie te gering, niemand te groot, want in het 
Godsrijk heerst volkomen rechtsgelijkheid tussen alle standen en alle naties.  
Slechts in het kleed van de armoede komt de Heer vaak naar Zijn kinderen op Aarde, 
maar zij herkennen Hem niet omdat hun godsbegrippen al hoogmoedig zijn. 
 
Bron: [Hemel en Hel- Robert Blum, deel 2-275:15 en 276:13] – Hemelse Geschenken, deel 3 – Jakob 

Lorber  

================================================================ 

          
Sirius 

 

 Een astronomische en natuurwetmatige uiteenzetting 
 

     door Christoph Schindler 

 

                [Redactie: ingekorte versie!] 

 

Deze uiteenzetting is te danken aan de Bijbeltekst Openbaring 11:18, waarin het tot 
uitdrukking komt, dat Jezus diegenen teniet zal doen, die Zijn Aarde bedorven 
hebben. Het zijn diegenen, die men als civilisatiewinnaars van onze tijd sinds 1980 
[het begin van het uitsterven van wouden] kan rangschikken.  
 
Het zijn ook diegenen, die tegen alle rede en verstand met eigen verantwoording 
steeds maar vanwege het verlies van arbeidsplekken hebben geprotesteerd, 
ofschoon het helemaal niet om deze stand van zaken ging, maar enkel en alleen 



over een maximale winstvermeerdering, om de vergroting van hun eigen macht en 
invloed, ontaardend in lagere genotzucht, en dit te doen laten gelden. 
  
De krachten van de hemelen worden aan het wankelen gebracht, zoals Jesaja al 500 
v. Chr. heeft geprofeteerd. De oorzaak is de toenemende verwarming van de Aarde 
door de verhindering van vooral van de nachtelijke uitwisseling van warmte aan de 
atmosfeer en stratosfeer. De Aarde is in toenemende mate omsloten van fijne stofjes 
en kooldioxide en beweegt zich daarom nu sneller om de Zon, zoals ook om zichzelf 
en dat brengt de krachten van de hemelen aan het wankelen en dwingt Jezus in te 
grijpen, voordat er nog ergere dingen gebeuren.  
 
Dat was de intuïtie, die mij de aanleiding gaf, om deze astronomische-wetmatige 
uiteenzetting uit te werken. Hierbij zijn ook zeer verhelderende uitkomsten in het 
daglicht geplaatst: 
 
Welk is onze dichtstbijzijnde centrale Zon, waaromheen onze planetaire Zon haar 
baan cirkelt? Dat is de 400.000-voudige middelafstand van de Aarde tot de Zon en 
deze geeft de afstand aan tussen de Aarde en de vaste ster Sirius. In het derde deel 
van het Grote Johannes Evangelie [GJE], hoofdstuk 223, wordt het daar uitgelegd: 
‚Als jij je de grote afstand van onze Zon van de Aarde vier keer honderd duizendmaal 
uitgerekt kunt voorstellen, dan heb jij de geheel verwachte afstand vanaf onze Zon 
naar de volgende vaste ster.‘ 
  
De grote verhoudingen van de hemellichamen worden in GJE6-245 belicht: ‚De 
Aarde is zeker geen klein wereldlichaam, en de Zon is juist rond duizend keer groter 
dan de gehele Aarde; maar de volgende centrale Zon is al weer meer dan tien maal 
honderdduizend keer groter dan de Zon, die onze Aarde verlicht. [Red.: er volgen nu 
vele berekeningen….!] De diameter van Sirius komt overeen met ongeveer de 
afstand van de Aarde naar de Zon, die als astronomische eenheid (AE) met 149,6 
miljoen km. bekend is.  
 
De Maan, die vanaf de Aarde een gemiddelde afstand heeft van ca. 380.000 km, 
doorloopt een identieke cirkelomloopbaan van 2386.400 km in 2.592.000 seconden. 
De Aarde heeft voor de ongestoorde ronde van de Maan in haar jaarlijkse omloop 
om de Zon daar circa een dertigvoudige Maansnelheid voor nodig.  
 



 
 

Het vermoeden bestaat, dat er ten gevolge van een sterkere zoninstraling de 
omloopsnelheid van de Aarde in haar omloopbaan om de Zon zich verhoogd of 
verminderd.  
 
De Maan die vanaf de Aarde een gemiddelde afstand van 380.000 km bezit, kan 
slechts met de dubbele rotatiesnelheid tegenover de aarderotatie in zijn baan om de 
Aarde stabiel gehouden wordeb. De Aarde van haar kant benodigd voor het 
verplaatsen van de Maan op haar omloopbaan om de Zon, de ca. dertigvoudige 
maansnelheid.  
  
Hier geldt de vraag: welke snelheid is vereist voor de omloop van ons zonsysteem 
om de vaste ster Sirius? Berekend men de omloopbaan van de Aarde om die van 
Sirius met haar omloopsnelheid om onze Zon, dan is haar omloopafstand in 
kilometers uitgedrukt: U1 = 2tt x A x B x C x D x E [Red. dan volgen nu technische 
berekeningen in de originele tekst!] 
 
Daaruit volgt, dat de omloopsnelheid van ons Zonsysteem om de centrale Zon Sirius 
zo’n  gemiddeld. 2,5-voudig groter is, dan de omloopsnelheid van onze Aarde om de 
Zon en daarmee ca. 75 km/sec bedraagt. 
 
De afstand van de Aarde van de vaste ster Sirius wordt volgens de ‚Grote van Dalen‘ 
1965, met 8,8 lichtjaren aangegeven. Uit deze encyclopedie-informatie, samen met 
de vermelding van de wegafstand van een lichtjaar van 9,4605 x 10_12 km, 
berekend zich hier zijn afstand voor 8,8 lichtjaren van 83,25 biljoen km.  
De radius, dus de afstand van de Aarde tot de vaste ster Sirius, is volgens het 
ontvangen dictaat van Jakob Lorber 60,26 biljoen km of 6,41 lichtjaren. 
 



Er wordt vermoed, dat door de dubbele sterstructuur van het Siriusgesternte onder 
omstandigheden wellicht foutieve metingen kunnen ontstaan zijn, maar het is van 
groot belang deze dringende vraag te controleren.  
  
Auteur: Dr. Christoph Schindler, Buchhaldenweg 9, - 72160 Horb-Mühringen 
 
[Red. De complete tekst met technische inhoud kan men bij Schindler opvragen] 
 

================================================================ 
 

 

Het WOORD, de WIJSHEID en de LIEFDE  
 

Alle boeken van Jakob Lorber en Swedenborg hebben een innerlijke zin en sommige 
deelteksten in deze goddelijke werken, kunnen de innerlijke zin in zekere zin meer of 
minder accentueren.  
 
Men kan eveneens in de Bijbel op een nuttige wijze zoeken naar de innerlijke zin. 
Met het binnendringen in de innerlijke zin van de Bijbel en in de nieuwe 
Openbaringen door Emanuel Swedenborg, Jakob Lorber, zou men veel meer moeite 
moeten doen, zich hiervoor in te zetten. Want de beste geestdrift is weliswaar de 
liefde. De Geschriften van Lorber en Swedenborg zijn geschreven onder het 
beschermheerschap van de Heer. Lorber en Swedenborg lijken met elkaar 
verbonden te zijn. De geschriften van beiden bieden een zo’n grote volheid, dat hun 
teksten werkelijk voldoende zijn voor een aards mensenleven.  
 
Franz Kreuzwegerer uit St. Pölten, heeft zich speciaal ingespannen om 
gedurende een groot deel van zijn leven veel over Swedenborg en Lorber te 
verzamelen, te vertalen en te indexeren. Hij is een groot Swedenborg- en  
Lorberkenner! In 1998 schreef hij: “sommige Lorberkenners zeggen tot de 
geschriften van Swedenborg: ‘dat dit alleen maar wijsheid is’, en wij moeten 
meer van de liefde houden en ons niet met het verstandelijk weten maar 
volproppen!‘ En dergelijke meer. Deze zou ik echter kort maar krachtig willen 
tegenwerpen, wat de Heer via Lorber over Swedenborg en zijn werken heeft 
gezegd:  
 
Het nieuwe Jeruzalem via de sfeer van Swedenborg [GS 1, 16: 1-26] 
De Heer: ‘onze gastvrije vriend is hier al; treedt daarom gelijk nu in zijn sfeer. Deze 
geest moeten jullie ook weer in zijn sfeer zien en door hem een beetje worden 
rondgeleid. Let ook wel daarop, wat hij jullie laat zien en wat hij zeggen zal, want uit 
hem zal jullie sommige dingen tot nu toe onjuist opgevat nu duidelijk worden; want hij 
is een tuchtige wegwijzer en er is veel wijsheid in hem uit Mij. De geest spreekt 
zojuist tot jullie: kom goede broeder, volgens de wil van de Heer; ik wil jullie leiden in 
het Rijk der waarheid en in het Rijk der liefde!... 
Ik ben de geest van Swedenborg; en hiermee hebben jullie dan ook alles gezien, wat 
te zien en vergund was van de Heer uit, in mijn sfeer.  
 
  



   
 
De Heer in Bisschop Martinus 52:1 
‘Na deze woorden verlaat Ik zichtbaar de bisschop Martin geheel plotseling. Op Mijn 
plaats staat al in een andere engelgeest, en weliswaar de van de ons reeds bekende 
boekhandelaar. Deze heeft ondertussen op de plek van Petri grote vorderingen 
gemaakt, waartoe hem evenwel de kennismaking met de geopenbaarde Schriften 
van Swedenborg een grote bijstand heeft gepresteerd’. 
 
De Heer tot Robert Blum in Hemel en Hel 1-32:10 
‘Had je als Duitser op de plek van ‘van Hegel, Strauss, Rousseau en Voltaire’ liever 
de Duitse Bijbel, Swedenborg en identieke Duitse afstammelingen dan heel vlijtig 
bestudeerd, dan wist je nu helemaal precies, hoe Paulus is te verstaan’.  
 
De Heer tot een officier in Hemel en Hel in RB 2-254:4 
‘Het lezen uit de boeken van de wijze Emanuel Swedenborg is jou zeer erg nuttig 
geweest, omdat jij het gelezene ook in de daad hebt omgezet. Maar deze hier 
hebben noch Mijn Woord, noch datgene, wat Ik Swedenborg over Mijn Woord heb 
geopenbaard, gelezen en moeten daarom hier als volledige nieuwelingen staan’. 
 
De Heer in Hemelse Geschenken I, bladzijde 17-10:11 over drie vragen 
‘Wat Emanuel Swedenborg betreft, dan moeten de vraagstellers proberen, of 
ook Mijn wijsheid tot zoiets in staat zijn. Hij was door Mij gewekt en werd door 
Mijn engelen geleid in alle wijsheid uit Mij, steeds naar de gradaties van hun 
liefde. En wat hij zegt, is goed en waar.‘ 
 
Hemelse Geschenken I, blz. 99:14 Stelling van de kerk 
‘Swedenborg heeft in Rome sommige dingen ervaren, wat hem eerst de poorten tot 
het eeuwige leven geheel aanzienlijk heeft; want hij was iemand, die uit alles de 
kwintessentie wist te verschaffen en daaruit daadwerkelijk lering trok.  
 
Hemelse Geschenken II, blz.. 53-21: Van de heerlijkheid der eeuwige liefde 
  
De Heer: ‘Swedenborg is waar en goed, en dat kun je geloven. – Maar geloof 
ook dit: de liefde verheft zich boven alles en is heilig! Wie bijgevolg dat heeft, 



die heeft alles; want hij heeft waarachtig Mij zelf. En zie, dat is meer dan alle 
profeten, alle apostelen naast Petrus en Johannes en zo ook meer dan  
Swedenborg.’ 
 
Franz Kreuzwegerer hierover: ‘Op een punt moeten we ons steeds daarover 
bewust zijn, ook wanneer wij al veel van de innerlijke zin van het Woord van de 
Heer opheldering hebben gekregen: Hij is dat nog steeds. Hij, Die ons op een 
verstandige wijze de innerlijke zin in de Bijbel en in de Geschriften van Jakob 
Lorber gratis bekendmaakt, en in ieder geval, dat wij de Bijbel en de 
Geschriften van Emanuel Swedenborg en Jakob Lorber als Gods Woord 
erkennen. Hij is tenslotte Degene, Die ons het besef schenkt, wanneer wij 
vanwege de waarheid de waarheid willen weten, zodat wij deze dan via de daad 
tot leven kunnen opwekken, en op deze wijze dan ware kinderen van de Heer 
worden.  
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